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Yleistä 1 
 2 
Vuosi 2021 on Tampereen Rakentajakilta ry:n 54. toimintavuosi. Toimintavuonna killan toiminnan 3 
taso pidetään saavutetulla korkealla tasolla. Vuonna 2021 keskitytään toiminnan palauttamiseen 4 
normaaliksi koronan jäljiltä, mahdollisuuksien mukaan. Killan kolmivuotissuunnitelma päivitetään 5 
vuosille 2022–2024. 6 
 7 
Edunvalvonta ja opintoasiat 8 
 9 
Kiltahuoneelle sekä nettisivuille tehdään rakennustekniikan hallopedeja ja hallopedpestejä 10 
esittelevät julisteet.   11 
  12 
Rakennustekniikan opintojen etenemisestä, opetuksen avainhenkilöistä sekä opiskelijan oikeuksista 13 
ja velvollisuuksista koostetaan yhtenäinen tiedosto helpottamaan kiltalaisten opiskelujen sujumista. 14 
 15 
Teekkarikulttuuri ja tapahtumat 16 
 17 
Killan tapahtumissa palataan mahdollisuuksien mukaan normaaliin määrään. Toiminta 18 
suunnitellaan siten, että toiminnan laatu ja määrä nousevat takaisin koronaepidemiaa edeltävän 19 
ajan tasolle.  20 
 21 
Tapahtumakulttuuria kehitetään siten, että tapahtumat houkuttelevat killan jäsenistöä 22 
osallistumaan niihin vuosikurssista tai muista tekijöistä riippumatta. Lisätään matalan kynnyksen 23 
tapahtumia, joihin on helppo saapua, kuten kokkausillat, lautapeli-illat tai leffaillat. Jäsenistöltä 24 
kerätään kehitysehdotuksia tapahtumiin. 25 
 26 
Vuosijuhlat 27 
 28 
Järjestetään killan 54. vuosijuhlat noin 120–150 hengelle. Tavallisesti pyöreitä ja puolipyöreitä 29 
edeltävät vuosijuhlat ovat olleet hieman pienemmät, mutta vuoden 2020 vuosijuhlien 30 
peruuntumista paikataan pitämällä normaalikokoiset juhlat. 31 
 32 
Viestintä 33 
 34 
Killan nettisivut uusitaan. Sivujen käytettävyyttä ja selkeyttä parannetaan käyttäjäpalautteen 35 
pohjalta. Sivujen sisältöä siistitään karsimalla sieltä vanhentunutta tietoa. 36 
 37 
Hallituksen toiminnan läpinäkyvyyden kehittämistä jatketaan. Hallituksen päätöksistä ja 38 
toiminnasta tiedotetaan killan pikaviestimissä säännöllisesti. 39 
 40 
Killalle luodaan yhtenäinen graafinen ilme, joka näkyy viestintäkanavissa. 41 
 42 



   
 

   
 

Excursiot 43 
 44 
Järjestetään ulkoexcursio syyslukukaudella, mikäli koronavirus-tilanne on siihen mennessä 45 
parantunut.  46 
 47 
Yhteistyö ja varainhankinta 48 
 49 
Selkeytetään ammattiainekerhoille niiden mahdollisuuksia markkinoida toimintaansa killan 50 
kanavissa. 51 
 52 
Yritystapahtuman järjestysvastuuta jaetaan useammalle ihmiselle valitsemalla syksyllä 53 
projektitiimiläinen tai -tiimiläisiä yritystapahtuman järjestystiimiin. Yritystapahtumasta 54 
päävastuussa oleville kehitetään palkkiojärjestelmä. 55 
 56 
Yrityssektori selvittää vuoden alussa koronan vaikutuksia yhteistyösopimuksien syntymiseen ja 57 
tekee suunnitelman siitä, miten yritysyhteistyöstä saatava varainhankinta saadaan pidettyä killan 58 
toiminnan mahdollistavalla tasolla. 59 
 60 
Fuksitoiminta 61 
 62 
Fukseilta peruuntuneet tapahtumat vuodelta 2020, kuten fuksisitsit ja valasauna, järjestetään 63 
mahdollisuuksien mukaan ennen teekkarikastetta. Vuoden 2020 fukseja ryhmäytetään yhteistyössä 64 
fuksitiimin kanssa siten, että fuksien kynnys saapua koko killan yhteisiin tapahtumiin pienenee. 65 
Esimerkiksi fukseille voidaan järjestää omia etkotilaisuuksia ennen yhteistä tapahtumaa. 66 
 67 
Laajennetaan fuksitoimintaa koko lukuvuoden kestäväksi siten, että fukseille järjestetään omia 68 
tapahtumia ympäri lukuvuoden. Rohkaistaan ja opastetaan tuutoreita järjestämään 69 
fuksiryhmillensä ohjelmaa alkusyksyn lisäksi myös myöhemmin syksystä sekä keväällä. 70 
Loppuvuodesta ryhdytään järjestämään fukseille ”Back to school” -henkistä tapahtumaa 71 
tammikuulle 2022. 72 
 73 
Tehdään yhteistyötä Sustainable Urban Development –kandiohjelman fuksitiimin kanssa 74 
esimerkiksi järjestäen yhteisiä tapahtumia ja jakamalla osaamista fuksitoiminnasta. 75 
 76 
Kiinnitetään huomiota siihen, että tapahtumissa ei tarvitse kokea paineita alkoholin kulutukseen. 77 
 78 
Alumnitoiminta 79 
 80 
Järjestetään PiRIL -nuorten kanssa alumnisitsit. 81 
 82 
Liikuntatoiminta 83 
 84 
Kilta kehittää uuden liikuntatapahtuman, johon kutsutaan mukaan killan jäsenten lisäksi 85 
yhteistyökumppaneita ja/tai muita kiltoja.  86 
 87 
Saunalautta 88 
 89 



   
 

   
 

Saunalautan vuokraustoiminta käynnistetään. Saunalauttaa vuokrataan aluksi killan jäsenistölle, 90 
myöhemmin mahdollisesti myös muille Tampereen yliopiston järjestöille sekä killan 91 
yhteistyökumppaneille. Vuokraustoiminnasta vastaa saunalauttavastaava ja saunalauttaa ajamaan 92 
koulutetaan riittävä määrä lautan kuljettajia. 93 
 94 
Killan tilat ja tarvikkeet 95 
 96 
Järjestetään jäsenistölle mahdollisuus uusien TARAKI -tuotteiden, kuten erilaisten vaatteiden ja 97 
asusteiden, ostamiseen. 98 
 99 
Selvitetään yleisimpien akku- tai sähkötyökalujen, kuten akkuporakoneen, vuokraustarve ja 100 
mahdollisuudet käynnistää vuokraustoiminta. 101 


